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• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;



PRINCÍPIOS NORTEADORES 
DA REABERTURA DO 
SETOR DE EVENTOS

Preservação da vida;
Processo decisional baseados em critérios técni-
cos e científicos, observando indicadores epide-
miológicos relativos a intensidade de transmissão 
e isolamento social, assim como pela capacidade 
instalada do sistema de saúde. Foram observa-
das as recomendações da OMS, comunidade 
científica, bem como, experiências nacionais e in-
ternacionais;
Retomada gradual e progressiva das atividades, 
em ciclos de 20 dias preservando o Sistema de 
Saúde;
Observação de efeitos econômicos como fator de 
segurança social considerando as interfaces com 
a geração de emprego e renda da população;
Precedência de protocolos de biossegurança que 
além de preservar vidas, busque adaptar ambien-
tes de trabalho;
Transparência e comunicação com segmentos 
sociais e empresariais;
Flexibilização pautada na garantia de proteção 
social da população mais vulnerável;
Monitoramento, planejamento e proatividade;
Avaliação caso a caso.
Manutenção dos eixos temáticos de higiene, dis-
tanciamento social e monitoramento de informa-
ções.

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;
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PROTOCOLO GERAL DE 
EVENTOS

• Acesso de participantes permitido apenas com uso 
de máscaras;
• Acesso do hall de entrada do evento com tapete 
contendo produto desinfetante;
• Medição de temperatura nos acessos ao evento, 
com impedimento de entrada para casos com 
temperatura superior a 37,8º;
• Proibido o uso de bebedouros sem a 
disponibilização de copos descartáveis.
• Dispor de álcool gel ou unidade de higienização (pia 
ou dispenser sanitário) em locais estratégicos da área 
de eventos;
• Higienizar com álcool 70%, ou água sanitária, locais 
de maior permanência ou manuseio dos participantes 
e colaboradores no mínimo 3 vezes ao dia (balcões, 
vitrines, limite de stands);
• Acessos com circulação livres de toque, sem uso de 
maçanetas pelos participantes, com exceção de 
acesso a áreas internas, restritas e sanitários;
• Manter um ciclo de limpeza de ventiladores e 
ar-condicionado não superior a 15 dias e sempre 
realizar limpeza antes da realização dos eventos;
• Não compartilhar utensílios pessoais;
• Uso de EPI´s obrigatório a todos os colaboradores, 
inclusive luvas, sendo o uso de protetor acrílico facial 
obrigado a todos os que mantiverem contato com 
participantes sem o intermédio de barreiras físicas;

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

• A higienização de áreas de caixa/financeiro deve ser 
feita, no mínimo, uma vez a cada turno e sempre na 
troca de colaboradores;
• Caso as mesas e cadeiras estejam em áreas de 
circulação de pessoas, estas devem ser limpas pelo 
menos 2 vezes ao dia, independente do uso;
Instalação de pias para lavagem das mãos também 
na área externa aos sanitários;
• Disponibilização de guardanapos embalados de uso 
individual nas áreas de alimentação;
• Preferência ao uso de meios digitais de pagamento;
• Proibido ações de panfletagem;

HIGIENE



PROTOCOLO GERAL DE 
EVENTOS

• Acesso de participantes permitido apenas com uso 
de máscaras;
• Acesso do hall de entrada do evento com tapete 
contendo produto desinfetante;
• Medição de temperatura nos acessos ao evento, 
com impedimento de entrada para casos com 
temperatura superior a 37,8º;
• Proibido o uso de bebedouros sem a 
disponibilização de copos descartáveis.
• Dispor de álcool gel ou unidade de higienização (pia 
ou dispenser sanitário) em locais estratégicos da área 
de eventos;
• Higienizar com álcool 70%, ou água sanitária, locais 
de maior permanência ou manuseio dos participantes 
e colaboradores no mínimo 3 vezes ao dia (balcões, 
vitrines, limite de stands);
• Acessos com circulação livres de toque, sem uso de 
maçanetas pelos participantes, com exceção de 
acesso a áreas internas, restritas e sanitários;
• Manter um ciclo de limpeza de ventiladores e 
ar-condicionado não superior a 15 dias e sempre 
realizar limpeza antes da realização dos eventos;
• Não compartilhar utensílios pessoais;
• Uso de EPI´s obrigatório a todos os colaboradores, 
inclusive luvas, sendo o uso de protetor acrílico facial 
obrigado a todos os que mantiverem contato com 
participantes sem o intermédio de barreiras físicas;

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

• Distanciamento mínimo de 1,5m entre 
colaboradores e participantes, quando não for 
possível criação de barreira física;
• Priorização de reuniões e atendimento ao público 
por meios digitais e reuniões virtuais;
• Demarcação no chão dos espaços das filas, 
obedecendo distanciamento mínimo de 1,5m;
• Acesso controlado, evitando a utilização de um 
mesmo acesso como entrada e saída, bem como 
circulação cruzada em áreas internas;
• Escalonamento de equipes nos horários de 
trabalho, reduzindo interação entre grupos;
• Criação de barreira física entre atendente e 
participante, ou distância mínima de 1,5m;

• A higienização de áreas de caixa/financeiro deve ser 
feita, no mínimo, uma vez a cada turno e sempre na 
troca de colaboradores;
• Caso as mesas e cadeiras estejam em áreas de 
circulação de pessoas, estas devem ser limpas pelo 
menos 2 vezes ao dia, independente do uso;
Instalação de pias para lavagem das mãos também 
na área externa aos sanitários;
• Disponibilização de guardanapos embalados de uso 
individual nas áreas de alimentação;
• Preferência ao uso de meios digitais de pagamento;
• Proibido ações de panfletagem;

DISTANCIAMENTO SOCIAL



PROTOCOLO GERAL DE 
EVENTOS

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

• Evitar apertos de mão, abraços e contatos 
próximos;
• Colaboradores do grupo de risco afastados para 
teletrabalho (home office);
• Quando não for possível o distanciamento das 
mesas, a ocupação destas deve ser de forma 
alternada;
• Priorização ao atendimento de serviços de 
alimentação em áreas externas;
• É facultativo a estipulação de tempo máximo de 
permanência dos participantes nos eventos, 
favorecendo o acesso a outros participantes;
• Mesas limitadas ao atendimento de até 6 pessoas 
simultaneamente.
• Acesso aos eventos negado para pessoas do grupo 
de risco;
• Todos os eventos devem apresentar plano de saída 
escalonada de público;
• Acesso por self-check in pela internet, não em 
totens, para congressos e reuniões de negócio;
• Em caso de necessidade de revista na entrada, esta 
deve ser feita necessariamente;
• Suspensão do serviço de manobrista;
• Abertura antecipada - mínimo de 2h antes do 
evento;
• Monitoramento continuado da contagem de 
público, mantendo a taxa de ocupação inferior aos 
parâmetros indicados na Progressão de Limite de 
Público;



PROTOCOLO GERAL DE 
EVENTOS

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

• Colaboradores do grupo de risco afastados para te-
letrabalho (home office);
• Indicação de um responsável local específico para 
acompanhamento das medidas de monitoramento, 
higiene, distanciamento social e da presença de sin-
tomas e casos relacionados com colaboradores;
• Em caso de confirmação de caso em um dos cola-
boradores de uma equipe, os demais serão acompa-
nhados sobre a apresentação de sintomas;
• Afastamento presencial de colaborador por 14 dias 
que notifique caso ocorrido em sua residência;
• Emissão de boletins internos de comunicação sobre 
cuidados de prevenção;
• Realização de treinamento sobre cuidados contra a 
contaminação com todos os colaboradores, sem ex-
ceção;
• Serão afastados de suas atividades presenciais, por 
14 dias por motivos de saúde, o colaborador que:

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

• Notifique comprovadamente caso ocorrido em sua 
residência;
• Apresente sintomas de febre, cansaço e tosse 
(nesse caso deve-se orientar o colaborador a procurar 
unidade de saúde designada no momento para casos 
de suspeita de COVID 19);
• Em caso de confirmação de contaminação em um 
dos colaboradores de uma seção, os demais serão 
necessariamente entrevistados sobre a apresentação 
de sintomas;
• Fixação de informativos para comunicação aos co-
laboradores e público em geral com os cuidados 
gerais nas áreas de circulação;
• Deixar explícito aos participantes, por meio das 
mídias digitais e campanhas promocionais, os cuida-
dos que estão sendo tomados em seu estabeleci-
mento durante o evento;
• No caso de casas de eventos em locação, um termo 
de responsabilidade contendo os protocolos de segu-
rança contra Covid 19 deverá ser assinado pelo loca-
tário;
• Nos cardápios dos serviços de alimentação dos 
eventos devem ser incluídas orientações gerais sobre 
os cuidados necessários;
Informar aos participantes que cheguem com antece-
dência em virtude dos protocolos de abertura a serem 
seguidos;
Indicação de limite de público em cada espaço do 
evento;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 

 MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES



PROTOCOLO GERAL DE 
EVENTOS

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

• Colaboradores do grupo de risco afastados para te-
letrabalho (home office);
• Indicação de um responsável local específico para 
acompanhamento das medidas de monitoramento, 
higiene, distanciamento social e da presença de sin-
tomas e casos relacionados com colaboradores;
• Em caso de confirmação de caso em um dos cola-
boradores de uma equipe, os demais serão acompa-
nhados sobre a apresentação de sintomas;
• Afastamento presencial de colaborador por 14 dias 
que notifique caso ocorrido em sua residência;
• Emissão de boletins internos de comunicação sobre 
cuidados de prevenção;
• Realização de treinamento sobre cuidados contra a 
contaminação com todos os colaboradores, sem ex-
ceção;
• Serão afastados de suas atividades presenciais, por 
14 dias por motivos de saúde, o colaborador que:

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

• Notifique comprovadamente caso ocorrido em sua 
residência;
• Apresente sintomas de febre, cansaço e tosse 
(nesse caso deve-se orientar o colaborador a procurar 
unidade de saúde designada no momento para casos 
de suspeita de COVID 19);
• Em caso de confirmação de contaminação em um 
dos colaboradores de uma seção, os demais serão 
necessariamente entrevistados sobre a apresentação 
de sintomas;
• Fixação de informativos para comunicação aos co-
laboradores e público em geral com os cuidados 
gerais nas áreas de circulação;
• Deixar explícito aos participantes, por meio das 
mídias digitais e campanhas promocionais, os cuida-
dos que estão sendo tomados em seu estabeleci-
mento durante o evento;
• No caso de casas de eventos em locação, um termo 
de responsabilidade contendo os protocolos de segu-
rança contra Covid 19 deverá ser assinado pelo loca-
tário;
• Nos cardápios dos serviços de alimentação dos 
eventos devem ser incluídas orientações gerais sobre 
os cuidados necessários;
Informar aos participantes que cheguem com antece-
dência em virtude dos protocolos de abertura a serem 
seguidos;
Indicação de limite de público em cada espaço do 
evento;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 



PROGRESSÃO DE LIMITES 
DE PÚBLICO

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa

Capacidade 
máxima do 
local de 
realização 
do evento

30% 50% 75% 100%

100 pessoas

A partir de 14/08

300 pessoas
1000 

pessoas
Sem limite 
de público

•Atendimento 
de protocolos;
•Taxa de 
ocupação de 
leitos de UTI 
inferior a 50%;

•Atendimento 
de protocolos
•Taxa de 
ocupação de 
leitos de UTI 
inferior a 40%;
•Estabilização 
da curva de 
casos em nível 
Estadual

•Atendimento 
de protocolos;
•Taxa de 
ocupação de 
leitos de UTI 
inferior a 20%;
•Estabilização 
da curva de 
casos em nível 
Nacional

•Datas em análise.

•Atendimento 
de protocolos;
•Vacinação 
concluída 

Número 
máximo de 
participan-
tes simul-
tâneos

Condições

Data



CUIDADOS ESPECÍFICOS 
LOCAL DE TRABALHO

• Em eventos de auditório, utilizar alternância de ca-
deiras quando não for possível o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre elas;
• Planejamento de saída do público de forma escalo-
nada, com indicação nos tickets (estes preferencial-
mente digitais);
• Não autorizar o atendimento de público no cama-
rim;

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 



CUIDADOS ESPECÍFICOS 
LOCAL DE TRABALHO

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 



CUIDADOS ESPECÍFICOS 
LOCAL DE TRABALHO

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 



como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

CUIDADOS ESPECÍFICOS 
COLABORADORES

1. Crie e divulgue protocolos para identificação e enca-
minhamento de trabalhadores com suspeita de con-
taminação pelo novo coronavírus antes de ingressar 
no ambiente de trabalho. O protocolo deve incluir o 
acompanhamento da sintomatologia dos trabalhado-
res no acesso e durante as atividades nas dependên-
cias das empresas;
2. Oriente todos trabalhadores sobre prevenção de 
contágio pelo coronavírus (COVID-19) e a forma corre-
ta de higienização das mãos e demais medidas de 
prevenção;
3. Institua mecanismos e procedimentos para que os 
trabalhadores possam reportar aos empregadores se 
estiverem doentes ou apresentando sintomas;
4. Mapeie os meios utilizados pelos colaboradores 
para chegar na empresa e orientar quais os cuidados 
que devem tomar, por exemplo, na utilização do 
transporte público, tanto na ida quanto no retorno 
para casa;
5. Oriente que os colaboradores devem vestir o uni-
forme, ou roupa de trabalho, somente no local de tra-
balho. Uniformes, Equipamento de Proteção Individu-
al - EPI e máscaras não devem ser compartilhados;
6. Mantenha as pessoas do grupo de risco e acima de 
60 anos, assim como pessoas que residem com pes-
soas do grupo de risco em atividades em que não há 
contato com o público direto;
7. Adote procedimentos contínuos de higienização 

das mãos, com utilização de água e sabão em inter-
valos regulares. Caso não seja possível a lavagem das 
mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado 
para as mãos, como álcool;
8. Mantenha distância segura entre os trabalhadores, 
considerando as orientações do Ministério da Saúde 
e as características do ambiente de trabalho;
9. Comunique a importância de evitar contatos muito 
próximos, como abraços, beijos e apertos de mão;
10. Adote medidas para diminuir a intensidade e a du-
ração do contato pessoal entre trabalhadores e entre 
esses e o público externo;
11. Priorize agendamentos de horários para evitar a 
aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas;
12. Priorize medidas para distribuir a força de trabalho 
ao longo do dia, evitando concentrá-la em um turno 
só;
13. Privilegiar a ventilação natural nos locais de traba-
lho. No caso de aparelho de ar condicionado, evite re-
circulação de ar e verifique a adequação de suas ma-
nutenções preventivas e corretivas;
14. Promova o teletrabalho ou trabalho remoto 
sempre que possível. Evitar  deslocamentos de via-
gens e reuniões presenciais, utilizando recurso de 
áudio e/ou videoconferência;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 



como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

CUIDADOS ESPECÍFICOS 
COLABORADORES

1. Crie e divulgue protocolos para identificação e enca-
minhamento de trabalhadores com suspeita de con-
taminação pelo novo coronavírus antes de ingressar 
no ambiente de trabalho. O protocolo deve incluir o 
acompanhamento da sintomatologia dos trabalhado-
res no acesso e durante as atividades nas dependên-
cias das empresas;
2. Oriente todos trabalhadores sobre prevenção de 
contágio pelo coronavírus (COVID-19) e a forma corre-
ta de higienização das mãos e demais medidas de 
prevenção;
3. Institua mecanismos e procedimentos para que os 
trabalhadores possam reportar aos empregadores se 
estiverem doentes ou apresentando sintomas;
4. Mapeie os meios utilizados pelos colaboradores 
para chegar na empresa e orientar quais os cuidados 
que devem tomar, por exemplo, na utilização do 
transporte público, tanto na ida quanto no retorno 
para casa;
5. Oriente que os colaboradores devem vestir o uni-
forme, ou roupa de trabalho, somente no local de tra-
balho. Uniformes, Equipamento de Proteção Individu-
al - EPI e máscaras não devem ser compartilhados;
6. Mantenha as pessoas do grupo de risco e acima de 
60 anos, assim como pessoas que residem com pes-
soas do grupo de risco em atividades em que não há 
contato com o público direto;
7. Adote procedimentos contínuos de higienização 

das mãos, com utilização de água e sabão em inter-
valos regulares. Caso não seja possível a lavagem das 
mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado 
para as mãos, como álcool;
8. Mantenha distância segura entre os trabalhadores, 
considerando as orientações do Ministério da Saúde 
e as características do ambiente de trabalho;
9. Comunique a importância de evitar contatos muito 
próximos, como abraços, beijos e apertos de mão;
10. Adote medidas para diminuir a intensidade e a du-
ração do contato pessoal entre trabalhadores e entre 
esses e o público externo;
11. Priorize agendamentos de horários para evitar a 
aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas;
12. Priorize medidas para distribuir a força de trabalho 
ao longo do dia, evitando concentrá-la em um turno 
só;
13. Privilegiar a ventilação natural nos locais de traba-
lho. No caso de aparelho de ar condicionado, evite re-
circulação de ar e verifique a adequação de suas ma-
nutenções preventivas e corretivas;
14. Promova o teletrabalho ou trabalho remoto 
sempre que possível. Evitar  deslocamentos de via-
gens e reuniões presenciais, utilizando recurso de 
áudio e/ou videoconferência;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 



DENUNCIE

como proceder a lavagem das mãos;
10. Certifique-se de que funcionários, contratados e 
clientes tenham acesso a locais onde possam lavar as 
mãos com água e sabão;
11. Promova boa ventilação no local de trabalho;
12. Coloque cartazes promovendo a adequada higiene 
respiratória;
13. Garanta que máscaras faciais e / ou lenços de 
papel estejam disponíveis em seus locais de trabalho, 
para aqueles que apresentam coriza ou tosse no tra-
balho, além de caixas fechadas para descarte;
14. Diminua a capacidade de público do estabeleci-
mento, de modo que seja possível minimizar o conta-
to;
15. Promova o distanciamento de 1,5m entre pessoas 
nas filas na entrada ou para o pagamento. Dica: utili-
ze adesivos no chão para demarcação da distância 
mínima;
16. Instale, se for possível, barreira de vidros/acrílicos 
nas áreas de atendimento para ampliar ainda mais a 
distância e o contato entre colaborador e cliente;
17. Informe a seus funcionários, contratados e clien-
tes que qualquer pessoa que tenha tosse constante 
ou febre (37,8º C ou mais) precisa permanecer em 
casa;
18. Coloque placas de sinalização com estas orienta-
ções em seus locais de trabalho. Combine isso com 
outros canais de comunicação comumente usados 

em sua organização ou empresa;
19. Planeje um espaço separado para recepção de 
mercadorias, estoques e outros insumos. Denomine 
esse espaço de área suja. Este deve ser limpo numa 
frequência maior e pelo menos duas vezes ao dia. 
Imediatamente após a chegada de mercadorias, insu-
mos ou mesmo recepção de fornecedores proceda à 
limpeza e desinfecção de mercadorias.
20. Estruture o refeitório para os funcionários com 
maior espaçamento entre as mesas;
21. Afaste as mesas no escritório, mantendo uma dis-
tância mínima entre postos de trabalho de 1,5m;

1. Organize uma área de chegada para profissionais 
disponibilizando álcool em gel para higienização das 
mãos e medidas para higienização das solas do 
sapato como um borrifador com álcool 70% ou tapete 
com desinfetante;
2. Garanta um espaço reservado para guardar bolsas 
e itens pessoais dos colaboradores. Solicite que o co-
laborador traga o mínimo de objetos pessoais para o 
ambiente de trabalho e forneça sacolas plásticas para 
acondicionar os pertences de cada funcionário;
3. Verifique se os locais de trabalho estão limpos e hi-
gienizados. Superfícies (mesas e bancadas) e objetos 
(telefones, teclados*) precisam ser limpos com álcool 
isopropílico regularmente;
4. Limpe e desinfete os locais de trabalho e áreas 
comuns no intervalo entre turnos ou sempre que 
houver a designação de um trabalhador para ocupar o 
posto de trabalho de outro;
5. Reforce a limpeza de sanitários e vestiários; 
6. Adote procedimentos para, na medida do possível, 
evitar tocar superfícies com alta frequência de conta-
to, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos 
etc.;
7. Reforce a limpeza de pontos de grande contato 
como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de 
pagamento, elevadores, mesas, cadeiras etc.;
8. Coloque os desinfectantes de mãos (álcool em gel) 
em locais de destaque no local de trabalho;
9. Coloque placas de sinalização com orientações de 

A fiscalização de todos é de suma 
importância no auxílio ao estabeleci-
mento de normas e cuidados para a 

contenção do quadro pandêmico.
Faça denúncia:

As empresas serão notificadas e po-
derão ter suas atividades encerradas 
imediatamente, cabendo as sanções 

legais cabíveis

CAMPINA GRANDE - PB

GEVISA
GERÊCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

151
9 8185-8168
9 8186-3609
9 8123-0749

3310-6178



INFORMAÇÕES:

www.coronaviruscg.com.br
procon.campinagrande.pb.gov.br

Cuide-se.
Este momento vai passar 

e a economia vai continuar 
crescendo com você!
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